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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente complexidade da sociedade, a sobrecarga da função legislativa, decorrente da 

função reguladora que assumiu o Estado especialmente após de 2. Guerra Mundial, a consagração 

de inúmeras declarações de direitos nas Constituições e sua conseqüente juridicidade, o aumento da 

expectativa de atuação do Poder Judiciário no Estado-providência, a substituição passo a passo de 

conflitos individuais para conflitos meta-individuais, difusos, coletivos ou homogêneos, são 

fenômenos que vêm transformando o papel tradicionalmente estabelecido para o Poder Judiciário na 

sociedade,  atribuindo-lhe nas relações sociais um protagonismo nunca antes visto (Faria,  1989).  

Mais recentemente descortina-se também outra realidade, centrada no que se vem 

denominando sociedade complexa (Melucci, 1999) na qual alguns valores centrais da modernidade 

estão sendo questionados, dando início a uma era que Beck (1998), ao delinear sua sociedade de 

risco, chamou do pós, ou do tardio. Nesta, reconhece-se riscos globalizados, reposiciona-se o 

indivíduo que cede espaço ao grupo, a liberdade descola-se da propriedade, a propriedade toma 

novos acentos e é garantida na medida em que não ameace bens coletivos, as fronteiras físicas 

perdem cada vez mais o sentido, embora as culturais e econômicas ainda se estabeleçam, os Estados 

começam a partilhar o antigo monopólio da força e da coerção com entidades supranacionais, 

estatais ou não. 

O Direito também percebe essas mudanças e inicia movimentos voltados ao reconhecimento 

de novos atores jurídicos, a ampliação dos sujeitos de direito e o reconhecimento de outras classes 

de direitos a serem protegidos (Bobbio,  2002) . 

Este contexto da sociedade em transformação traz importante reflexos no Poder Judiciário e 

acentua uma crise que era (pode-se dizer) pontual no Estado Liberal, ampliou-se no Estado-

providência e, na pós-modernidade, ameaça a própria identidade do Poder Judiciário, cuja demanda 

assume outras feições: como  consequência da juridicização dos direitos sociais e a efetivação dos 

direitos fundamentais, passa-se a exigir a  proteção ambiental e a prevenção de riscos ao meio-

ambiente, o equilíbrio das relações entre prestadores de serviços e consumidores, a regulação dos 

direitos de manipulação genética, que impõem nova discussão ética em torno da vida e da morte, o 

reconhecimento dos direitos decorrentes da realidade virtual (Bobbio,  2002), enfim, a regulação de 
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um novo padrão de desenvolvimento, baseado na sustentabilidade (Agenda21) ou como advoga a 

economia ecológica,  o estabelecimento de outro paradigma para a vida na terra (Cavalcanti, 2004) . 

Nesse contexto, é importante perceber-se que a crise do Judiciário é reflexo da crise do 

paradigma moderno. As soluções, conforme adverte Sousa Santos (1997), demandariam a 

consagração de um “modelo” distinto de Poder Judiciário, que estivesse voltado à consecução das 

promessas ainda cumpridas pela modernidade, transformadas em objetivos da tão propalada pós-

modernidade3. Entretanto, a maioria das análises que têm em conta a crise do Poder Judiciário o 

isola do contexto do Estado e busca soluções dentro de um sistema que ainda é visto como 

autônomo, dificultando o processo de superação.  

A busca de soluções para o Judiciário comporta perspectivas sociológicas, antropológicas e 

históricas que fogem ao escopo deste trabalho, o qual privilegia o estudo da política judiciária como 

instância de uma teoria política da jurisdição, de que fala Zafaroni (1995), e a  administração da 

justiça, centrada na gestão dos órgãos judiciários. 

 

II.  A CRISE DO JUDICIÁRIO E O PAPEL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA 

SUA SUPERAÇÃO 

 

Desde o ponto de vista da administração da justiça, os principais obstáculos ao 

funcionamento ótimo do Judiciário são: restrições materiais (alto custo para o jurisdicionado e 

escassez generalizada de recursos para a prestação eficiente do serviço), deficiências na gestão do 

serviço prestado (capacitação dos funcionários, burocracia, opacidade, falta de tecnologias 

adequadas) e morosidade na prestação jurisdicional (inflação legislativa, modelo recursal 

inadequado, legislação infraconstitucional ultrapassada, insegurança nas decisões, entre outros). São 

estes também os elementos prioritariamente indicados pelo Banco Mundial, em seu relatório 

Técnico n. 3194, conforme se observa: 

                                                 
3 Para entender o projeto da modernidade e a construção do que vem sendo chamada pós-
modernidade, uma obra interessante é ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo. 3ª 
reimp., Sâo Paulo: Companhia das Letras, 1992.  
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“Essa ineficiência na administração da justiça é um produto de muitos obstáculos, 

incluindo a falta de independência do judiciário, inadequada capacidade 

administrativa das Cortes de Justiça, deficiência no gerenciamento de processos, 

reduzido número de juízes, carência de treinamentos, prestação de serviços de forma 

não competitiva por parte dos funcionários, falta de transparência no controle de 

gastos de verbas públicas, ensino jurídico e estágios inadequados, ineficaz sistema 

de sanções para condutas anti-éticas, necessidade de mecanismos alternativos de 

resolução de conflitos e leis e procedimentos enfadonhos.” (BANCO MUNDIAL. 

Reforma judicial em América Latina e Caribe) 

 

Deste mesmo diagnóstico compartilha parcela expressiva dos magistrados brasileiros, conforme 

apurou pesquisa realizada por Arantes e Sadek(1994), evidenciando o fato de que, em regra, fatores 

externos à realidade e decisões do corpo geral dos magistrados, são por eles apontados como os 

principais obstáculos ao bom funcionamento do Judiciário, o que indica, segundo adverte Barbosa 

(2004), o baixo grau de responsabilidade e engajamento dos magistrados sobre a reforma.  

Estas análises tendem a indicar questões relacionadas à organização, burocracia e formalidades, 

estruturas físicas e orçamentárias e formação dos juízes, como centro das propostas de superação da 

crise. Conforme adverte German Garcia em seu estudo “El Mundo Real y el mundo real de los 

abogados y de la justicia” são argumentos consolidados que : 

“Que recaen en la legislación sustancial y procesal, de los procedimientos en 

la gestión administrativa, de la cultura jurídica, sobre insuficiencia de medios 

materiales y recursos tecnológicos, derivados de las relaciones capitalistas” .5 

 

Desde a ótica da política judiciária, uma reforma do Judiciário deve levar em conta o ensino 

jurídico praticado nas escolas de direito, a forma de recrutamento dos operadores jurídicos, a 

independência interna e externa dos magistrados e demais operadores do direito; a capacitação 

técnica dos advogados; a construção da legitimidade sócio-política do Judiciário e a definição das 

funções aparentes e latentes do Poder Judiciário na sociedade atual.  
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Estas duas perspectivas complementam-se, mas não se confundem. Podem ser estudadas 

conjuntamente desde que inseridas em um contexto de formulação de uma política de Estado para o 

Poder Judiciário. A realidade, contudo, não permite vislumbrar o curso de tal política. Ao contrário, 

o que se verifica, especialmente em países da América Latina, conforme denuncia Zafaroni, é a 

quase inexistência de estudos teóricos voltados à teoria política da jurisdição, o que dificulta a busca 

de soluções concretas.  

A despeito deste panorama, importantes iniciativas no Brasil têm colocado o Poder 

Judiciário em evidência, transformando-no em objeto de estudo e análise por parte da sociedade. 

Exemplos são a criação da TV Justiça; as inúmeras reformas legais infraconstitucionais aprovadas 

para tornar o Judiciário mais ágil; a criação em 2003 da Secretaria de Reforma do Judiciário, órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça para alavancar a reforma do Judiciário brasileiro, e a criação do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Assentada na eleição de Lula e respaldada pela pressão social por maior transparência e 

reformas no sistema judiciário, a Secretaria de reforma do Judiciário foi criada contra a vontade dos 

poderes Legislativo e Judiciário, mas teve o condão de pautar a discussão em torno da reforma que 

se arrastava no Congresso Nacional desde 1992, em quatro frentes de atuação: diagnóstico do Poder 

Judiciário, modernização da gestão do Judiciário, articulação quanto a mudanças nos Códigos de 

Processo Civil e Penal (alterações infraconstitucionais) e articulação em relação a alterações na 

Constituição (reforma constitucional do Judiciário).  

Com a pressão do governo, Legislativo e Judiciário se moveram para negociar os termos da 

Reforma e aprovaram em dezembro de 2004 a Emenda Constitucional n. 45, que ficou conhecida 

como a Emenda da Reforma do Judiciário e representou o possível consenso entre os poderes, com 

relação ao Judiciário.  

Entre outras medidas, a EC n. 45 aprovou a inclusão na constituição Federal dos Artgos 92 

I-A e Art. 103-B, que previram a criação do Conselho Nacional de Justiça, um órgão de controle 

sobre o Poder Judiciário, responsável por zelar por sua autonomia, planejar sua atuação, receber 

reclamações decorrentes da atuação de seus membros, julgar processos disciplinares e elaborar 

relatórios estatísticos sobre a atuação do Poder Judiciário (Art. 103-B, incisos I a VIII da CF).  

A proposta inicial era a criação de um órgão de controle externo ao Poder Judiciário; a essa 

se seguiu a formação de um órgão do Judiciário, com maioria dos integrantes externos a ele. O 
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Judiciário não concordou com o que considerava intervenção indevida dos demais Poderes sobre si 

e posicionou-se fortemente contrário à sua aprovação, mas ao final cedeu para aprovar um Conselho 

como órgão do Judiciário, formado em sua maioria por membros que o integram, além de 

representantes dos demais poderes e da sociedade civil.  

Integram o Conselho 15 conselheiros, nove dos quais juízes de várias instâncias do 

Judiciário federal e estadual, além das justiças especializadas, e seis membros externos, sendo dois 

do Ministério Público, dois advogados e dois cidadãos indicados pelo Congresso Nacional.   Dentre 

sua várias atribuições, nesta oportunidade três devem ser destacadas:  

a) controle da atuação administrativa e financeira do Poder judiciário e do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes;  

b) recebimento e conhecimento das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário; 

c) elaboração de relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a 

situação do Poder Judiciário no País. 

A composição e as competências do Conselho lhe dá uma condição ímpar para conduzir de 

forma magistral a missão de melhorar, modernizar e também legitimar o Judiciário perante a 

sociedade brasileira. Em seu seio reúnem-se integrantes das diferentes “justiças” e instâncias 

judiciárias no país, assim como membros de outras importantes funções operadoras do Direito: 

ministério público e advocacia. O Conselho tem propiciado o diálogo entre esses autores e tem 

obtido sucesso na unificação de regras para as justiças federais especializadas e, principalmente, 

para o sistema judiciário de cada uma das unidades da federação.  

Por meio de Resoluções conseguiu nestes três primeiros anos de funcionamento estabelecer 

diretrizes disciplinares importantes para a condução de uma política judiciária nacional. Além disso, 

iniciou a formação de uma base de dados e as disponibilizou para consulta a todos os interessados, o 

que se constitui em um importante passo em direção à maior transparência da Justiça, além de 

possibilitar a emergência de estudos voltados ao tema.  A essas iniciativas devem somar-se 

ações voltadas à formulação e condução de um planejamento para a área da justiça.  

 

2.1  Uma Política Pública para o Poder Judiciário 
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A consecução de uma política pública para o sistema judiciário brasileiro compreende a 

definição de um “conjunto de objetivos que formam determinado programa de ação governamental 

e condicionam a sua execução”. Definidos os objetivos, faz-se necessário um planejamento das 

ações e procedimentos pelos quais se alcançarão os objetivos estabelecidos. Políticas Públicas 

constituem-se portanto em um paradigma, enquanto o planejamento exige ações para a realização 

daquele paradigma estabelecido.  

Ambas as perspectivas para o Conselho são vislumbradas por seus integrantes, conforme se 

observa:  

“O Conselho Nacional de Justiça reafirmou, em 2006, sua missão institucional 

precípua de desenvolver o planejamento estratégico para o Poder Judiciário 

Nacional, minimizando o insulamento administrativo por meio de políticas 

judiciárias aglutinadoras. Por isso, o Conselho tem buscado estimular a 

comunicação e a troca de experiências de gestão inovadoras (boas práticas); 

incrementar parcerias internas entre os diferentes órgãos judiciais; e fomentar 

parcerias externas com instituições do sistema de justiça e atores sociais para o 

aprimoramento do sistema judiciário nacional” (Northfleet, Ellen Gracie. O 

Direito Brasileiro e os Desafios da Economia Globalizada. Academia 

Internacional de Direito e Economia, 2003) 

  

E ainda:  

  

“São antigos os anseios da sociedade pela instituição de um órgão superior, capaz 

de formular diagnósticos, tecer críticas construtivas e elaborar programas que, nos 

limites de suas responsabilidades constitucionais, dêem respostas dinâmicas e 

eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se desdobra a crise do Poder 

(...)Ao Conselho atribuiu-se esse reclamado papel de órgão formulador de uma 

indeclinável política judiciária nacional.” (Ministro CEZAR PELUSSO, voto da 

ADIN do CNJ impetrada pela Associação dos Magistrados Brasileiros) 
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É preciso se ter em conta, contudo, que a fixação de uma política de Estado para o Judiciário 

não é uma função restrita aos seus órgãos ou integrantes. Ao contrário, demanda uma forte 

participação da sociedade e dos demais poderes constituídos, sem a qual o fortalecimento e a 

legitimação do Judiciário serão tarefas impossíveis. Exige também a participação e o compromisso 

conjunto dos órgãos legislativos, do Executivo, das secretárias de segurança dos estados, das 

polícias em geral, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil e, essencialmente, da 

sociedade.  

A tarefa não é do Judiciário, mas da sociedade com um todo, e ela parece no momento estar 

consciente de que é necessário “reformar a Justiça” e que seu fortalecimento é condição necessária, 

embora não suficiente, para que se possa “mudar a cara” do país.   

Também a posição dos poderes Legislativo e Executivo, com relação ao Judiciário não está 

devidamente esclarecida. Caso seja a busca pela efetividade uma prioridade, pode-se iniciar o 

processo pela redefinição da postura do Executivo em relação ao reconhecimento dos direitos dos 

cidadãos, medida que desafogaria o Judiciário, tornando-o mais ágil e eficaz como, aliás, já  

observava  Renault (2004), enquanto titular da secretaria da reforma do judiciário no início do 

governo atual.  

Faz-se ainda necessária a formulação de indicadores que possam avaliar de forma específica 

a prestação jurisdicional e o próprio Judiciário, já que os parâmetros típicos da atividade privada: 

produtividade e eficiência não se prestam a esse fim (Barbosa, 2007). Um indicador que permita 

mensurar a confiança da população no Judiciário é importante para aproximá-lo da sociedade, e 

negativo quando se pretende o afastamento; inserção social também é um indicador necessário 

quando se reconhece a politização da Justiça, e secundário no modelo em que se propugnava uma 

neutralidade dos juízes e o fetichismo da lei; satisfação é outro indicador apropriado para sistemas 

de justiça que buscam concretizar direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, mas não 

implementados politicamente.  

Além destes, mecanismos de acesso e informação variam conforme se estabeleça a 

necessidade de ampliar ou reduzir o acesso das pessoas ao Judiciário;  a ampliação da legitimidade 

em ações coletivas, o reconhecimento da titularidade de entes coletivos para a defesa de interesses 

meta-individuais, o alcance das decisões por meio de mudanças processuais são medidas  
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importantes na medida em que se priorizem direitos coletivos, mas podem ser negativas quando o 

foco é o interesse individual.  

Também a duração de uma lide é elemento essencial para que se possa restabelecer a 

confiança da população no Judiciário, assim como a segurança de que o sistema vá funcionar 

afastado de gestões políticas.  

Essas são variáveis que fogem à visão economicista preponderante nos processos de reforma 

judiciária por que passa a América Latina e o Brasil, e podem se constituir em indicadores de 

legitimidade, aspecto fundamental para o fortalecimento do Poder Judiciário no Brasil.  

Superadas essas dificuldades, não se pode desconsiderar o fato de que os problemas 

enfrentados pelo Judiciário atualmente ultrapassam as fronteiras estabelecidas no século XIX e 

fixadas no século XX. Novos direcionamentos são importantes para que se possa discutir e avaliar o 

Judiciário sob o enfoque também destes novos tempos, em que o indivíduo deve ceder espaço ao 

coletivo, e o reconhecimento e proteção dos direitos difusos são mais prementes do que a garantia 

do investimento privado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Conselho Nacional de Justiça pode e deve ser o grande condutor do planejamento 

estratégico do Poder Judiciário. Sua elaboração, contudo, pressupõe a consecução de uma política 

de estado para o sistema judiciário. Essa construção não é fácil e muitos são os obstáculos, mas 

importantes passos têm sido dados.  

Hoje é possível conhecer o Judiciário brasileiro, há um consenso social e institucional em 

torno da necessidade de reformas, há um órgão que pode conduzi-la. Contudo, parece não estar 

ainda clara a conexão direta entre corrupção, impunidade e deslegitimidade do Judiciário, como 

também são obscuros os reais fatores que movem o Executivo e o Legislativo em relação a essas 

reformas.  

O Executivo utiliza-se do Judiciário para não cumprir suas obrigações perante os cidadãos; de 

outro lado, parcela sensível dos integrantes do Legislativo Nacional respondendo a processos 

judiciais não têm real interesse na efetividade e no fortalecimento do Judiciário.  

A pressão deverá vir, portanto, da sociedade civil, que percebe dia a dia o quão frágil ainda é 

sua condição de cidadão em um Estado Democrático.   
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